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Sammanfattning  

 
Titel: Lean inom Trafikverket 

- En utvärdering av Trafikverkets implementering av Lean 

Författare: Martin Gustafsson & Lars-Erik Steinland 

 

Bakgrund: Lean är ett styrsystem som syftar till att förbättra flödet inom en verksamhet för att 

eliminera icke värdehöjande aktiviteter och uppnå bättre och snabbare resultat med mindre 

resurser. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för planering och underhåll av Sveriges 

infrastruktur och de arbetar med att implementera Lean i verksamheten.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utvärdera vad de anställda på Trafikverket har för 

perspektiv på implementeringen av Lean. 

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie i form av intervjuer. Interna dokument från 

Trafikverket användes som komplement för att besvara uppsatsens syfte. 

 

Slutsats: Resultatet av studien visar genom de anställdas perspektiv på implementeringen av 

Lean att Trafikverket har implementerat en del av de principer som återfinns inom det teoretiska 

resonemanget.  

 Gällande kritiken mot Lean så riktas mest kritik mot komplexiteten och tiden det tar 

att införa Lean. Det för att organisationerna underskattar den tid som implementeringen kräver. 

Näst mest kritik riktas mot de otydliga definitionerna av Lean följt av kritik mot att det uppstår 

glapp mellan mål och tillämpning. 

 
Nyckelord: Lean, Trafikverket, implementering, perspektiv 

  



 

 

 

Abstract 

 

Title: Lean within the Swedish Transport Administration 

- An evaluation of The Swedish Transport Administration implementation of Lean 

  

Author: Martin Gustafsson & Lars-Erik Steinland 

  

Background: Lean is a method which aims to improve the flow within an organization to 

eliminate wasteful activities to achieve better and faster results with less resources. The Swedish 

Transport Administration is the agency responsible for planning and maintaining the Swedish 

infrastructure.  

 

Purpose: The purpose of this essay is to evaluate the perspective of the employees on the 

implementation of Lean in The Swedish Transport Administration. 

 

Method: This essay is a qualitative study with where interviews are used to examine the 

employee’s options and use of the tools within Lean. Internal documents from The Swedish 

Transport Administration were also used to complement the interviews to answer the purpose 

of this essay.  

 

Conclusion: The result is that The Swedish Transport Administration have implemented some 

of the principles that exist within the theoretical reasoning. 

 Most of the criticism is aimed towards the complexity and the time it takes to 

implement Lean. This is because organisations underestimate the time that the implementation 

requires. The second most criticism is aimed at the unclear definitions of Lean followed by the 

criticism against that there occurs a gap between the goal and the application. 

 

Keyword: Lean, The Swedish Transport Administration, implementation, perspective 
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1. Inledning 

Undersökningen beskriver anställdas perspektiv gällande implementeringen av Lean i 

Trafikverket. Det första kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av Lean. Sedan 

presenteras en kort beskrivning av Trafikverket följt av problemdiskussion, frågeställningar 

och uppsatsens syfte. Sist nämns de avgränsningar som gjorts i studien. 

 

1.1. Bakgrund 

Lean kan övergripande beskrivas som ett sätt att bedriva en verksamhet genom att 

effektivisera och minska användandet av resurser utifrån kundernas aktuella 

behov. Lean handlar också om ett engagerat ledarskap, fokusering på människorna inom 

organisationen, kvalitet samt ständiga förbättringar. Genom att eliminera slöseri och fokusera 

på värdehöjande aktiviteter inom varje process kan organisationens resurser omfördelas och 

användas på ett mer ekonomiskt sätt (Sörqvist, 2013).  

Lean kommer ursprungligen från Toyota Motor Corporation (hädanefter Toyota). 

Toyota grundas 1937 av Kiichiro Toyoda. Tanken är att producera bilar för den japanska 

marknaden och efter andra världskrigets slut åker representanter från Toyota till USA för 

att undersöka hur de bedrev framgångsrik bilproduktion. Representanterna reagerade dock på 

de amerikanska biltillverkarnas stora lagermängder samt att ett stort antal av produkterna 

behöver repareras när de närmar sig slutet av produktionsbandet. Kiichiro Toyodas far hade 

tidigare utvecklat en automatisk vävstol som stannade när en tråd gick av. 

Stoppfunktionen gjorde att arbetarna omedelbart kunde identifiera, analysera och eliminera 

problem i produktionen. Konceptet utvecklas till den så kallade Just-in-time processen, vilket 

innebär att varor inte ligger på lager utan levereras precis när de behövs. Den processen 

används inom Toyota (Modig & Åhlström, 2011).  

Toyota börjar fokusera på flödeseffektivitet, eftersom tiden efter andra världskriget 

innebär brist på resurser, bland annat mark, teknologi, råvaror och kapital. Genom att 

effektivisera flödet och enbart göra det kunden vill ha, med hänsyn till vilken produkt, när 

produkten önskas och hur många produkter kunderna vill ha kunde Toyota styra 

sitt begränsade kapital till det som skapar mest värde. Genom att eliminera aktiviteter som 

inte skapar värde kan Toyota skapa hög flödeseffektivitet. De aktiviteterna är bland annat 

väntetid, onödiga fel, onödiga transporter och onödigt arbete. Problem inom Toyota ses som 

något positivt som innebär grunden för förbättringar och utvecklingar (Modig & Åhlström, 

2011).  
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1978 publiceras den första utgåvan av Toyota Production System: Beyond Large-

Scale Production vilken är förfadern till dagens Lean. Toyota skapar 2001 den interna skriften 

The Toyota Way vilket beskriver Toyotas grundvärderingar. 2004 publicerar författaren 

Jeffrey Liker en bok med samma namn vilket är författarens tolkning av Toyotas filosofi. I 

den boken presenterar Liker de 14 principer som också många andra använder idag (Modig 

& Åhlström, 2011).  

 

1.2. Om Trafikverket 

Trafikverket bildas 1 april 2010 genom en sammanslagning av flera statliga myndigheter och 

är den myndighet som ansvarar för den långsiktiga planeringen av Sveriges infrastruktur. Den 

omfattar transportsystem för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för 

drift och underhåll av de statliga vägar och järnvägar som finns idag. Trafikverkets 

huvudkontor är beläget i Borlänge med regionala kontor i Luleå, Gävle, Stockholm, 

Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. I dagsläget har Trafikverket cirka 7 000 anställda. 

Sammanslagningen av myndigheterna ska bidra till ökad produktivitet och innovationskraft 

inom anläggningsbranschen vilket leder till mer nytta för skattebetalarnas pengar 

(https://www.trafikverket.se)  

 

1.3. Problemdiskussion 

Lean har omfattande teoretiska grunder för hur verktygen ska användas inom verksamheterna 

de implementeras i samt vilka effekter de ska ge enligt både Liker, Erkelius, Hallberg, & Lean 

Forum (2009) och Sörqvist (2013). Sörqvist påpekar att Lean idag ofta ses som trendigt och 

att implementeringen ofta får ett metodfokus istället för fokus på de effekter som metoden ska 

åstadkomma. Med det menas att intrycket gällande implementeringen av Lean blir viktigare 

än att uppnå de effekter som styrningen ska åstadkomma. Ett exempel på det kan vara om en 

organisation skyltar med att de använder sig av de principer som finns inom Lean men 

egentligen inte utnyttjar det till fullo utan bara har det där för att organisationen ska ge ett gott 

och trendigt intryck.  

En av anledningarna till vår undersökning grundar sig i ett förslag från Brännmark 

(2010) som menar att det behövs mer forskning gällande Leans påverkan på medarbetarna 

inom offentlig sektor. Det eftersom det finns svårigheter i den forskning som förekommer att 

bedöma vad och hur medarbetarna påverkas. 
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1.4. Frågeställningar 

• Skiljer sig Trafikverkets styrning och arbetssätt för ständiga förbättringar från 

teorierna som beskriver Lean?  

• Vilken kritik riktas mot Lean?  

• Uppnås de effekter som är målet med Trafikverkets styrmodell?  

• Uppnås de principer som Lean är uppbyggt på inom Trafikverket?  

• Har risken för metodfokus blivit en realitet inom Trafikverket?  

 

1.5. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera vad anställda på Trafikverket har för perspektiv på 

implementeringen av Lean. 

 

1.6. Avgränsningar 

För att upprätthålla god kvalité i arbetet avgränsar vi utvärderingen och användningen av 

teorin till principerna två, tre, fyra, sex, sju, åtta och nio inom Lean. Dessa principer är lättare 

att tillämpa mot medarbetarna och deras arbetsuppgifter eftersom de övriga principerna som 

vi inte behandlar fokuserar mer på ledningen eller organisationskulturen.  
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet börjar med en begreppsförklaring följt av teorierna om Lean och hur Lean 

implementeras. Därefter behandlas tidigare forskning inom ämnet samt kritik som riktas 

mot Lean. Sist presenteras undersökningar och artiklar som visar varför vissa lyckas med att 

implementera Lean och andra inte gör det.  

Vi har ett normativt förhållningssätt till de teorier vi har använt i studien. Det 

normativa förhållningssättet handlar om hur företag bör fungera. Vidare skriver Eriksson och 

Hultman att det krävs ett kritiskt förhållningssätt mot teorierna. För att vetenskapen inte ska 

stagnera krävs en beredskap om att förkasta teorier om det framkommer andra beskrivningar 

av verkligheten (Eriksson & Hultman, 2014). 

 

2.1. Begreppsförklaring 

Metodfokus – Innebär att intrycket att organisationen implementerat Lean blir viktigare än att 

verkligen uppnå de effekter som styrningen ska åstadkomma (Sörqvist, 2013). 

Fiskbensdiagram – Verktyg som kan användas för att visualisera till exempel ett 

förbättringsarbete. Diagrammet är format som ett fiskskelett där huvudet symboliserar målet 

med förbättringen, stjärtfenan symboliserar starten och de utstickande benen symboliserar 

arbeten längs processen (Trafikverket, bilaga 2). 

Princip – En del av den helbild inom Lean som beskrivs senare i det här teoriavsnittet och 

utgår från Liker, Erkelius, Hallberg & Lean Forum (2009). 

 

2.2. Styrning 

Söderlund och Tell (2012) skriver att styrning är en central funktion i de flesta bolag för att få 

företagets anställda att göra ett bra jobb och att få dem att arbeta i samma riktning. De ser 

styrning som en aktivitet i företaget för att uppnå strategiska synergier. Det innebär att 

kombinera olika personers insatser, integrera kunskapsbaser och att realisera den 

samverkan som finns mellan olika avdelningar inom en verksamhet. Styrning är ett sätt att ta 

delarna och föra dem samman för att hela verksamheten ska arbeta enligt organisationens 

strategier.  

 

2.3. Lean 

Lean är ett styrsystem med ett unikt förhållningssätt inom produktionsverksamhet. 

Styrsystemet fokuserar på att eliminera slöseri och istället använda värdehöjande processer för 
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kundernas bästa. Toyota har, enligt Liker et al. (2009), identifierat sju icke värdehöjande 

aktiviteter vilka är: 

• överproduktion,  

• väntan,  

• onödiga transporter,  

• överarbetning,  

• överlager,  

• onödiga arbetsmoment,  

• defekter och  

• outnyttjad kreativitet hos de anställda. 

Lean är inte bara är en uppsättning verktyg utan ett förfinat system där alla 

samverkar för ett gemensamt mål. Lean handlar inte bara om att eliminera slöseri och skapa 

värde utan det är ett styrningssystem för hela verksamheten som skapar en kultur där varje del 

av processen ständigt förbättras och reflekteras över. Om Lean endast vore en uppsättning 

verktyg skulle man missa grundtanken att människan är det centrala för styrsystemet (Liker et 

al., 2009). 

Womack, Jones & Roos (1990) skriver att även om Lean utvecklats för 

produktionsverksamhet är Leans principer applicerbara i alla sorters branscher världen över 

och att när implementering sker kommer det ha en större effekt på samhället. Bland annat 

kommer bättre kvalitet och mer variation på produkterna att erbjudas vilket dessutom 

tillverkas med mindre och mindre resurser. Arbetarna kommer även att utmanas och få mer 

givande jobb på alla hierarkiska nivåer. 

Modig och Åhlström (2011) föreslår en definition av Lean som utgår från 

verksamhetsstrategiska val i form av effektiv utnyttjande av resurser eller på 

flödeseffektivitet. Vidare skriver författarna att en verksamhetsstrategi är en definition på hur 

kundvärde produceras inom en verksamhet. Det kan ske genom att antingen 

maximera förmågan i en enskild resurs genom att addera värde eller genom att fokusera på 

flera resursers förmåga att addera värde till ett flöde. Genom att effektivisera dessa flöden 

eller genom att effektivisera användandet av resurser kan verksamheterna uppnå högsta 

möjliga värdeökning.  
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2.3.1. Principerna inom Lean 

Vi kommer fram till att de flesta beskriver Lean utifrån liknande grunder och den teori som vi 

anser lämpligast för arbetet och som är tydligast sammanställd är Liker et al. 

(2009) och Larsson (2008). Därför utgår vi från de 14 principerna som beskrivs av dessa 

författare. 

Vi har innehar dessutom interna dokument från Trafikverket där det framgår 

att Trafikverket också baserar arbetet med Lean utifrån de 14 principerna (bilaga 3). Vi väljer 

att presentera dessa principer enligt det sätt som teorierna gör. 

 

Princip 1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande även om det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. 

Liker at al (2009) förklarar att princip 1 manifesterar sig i något som är viktigare än 

att tjäna pengar. Författaren säger att budskapet är att: ”Göra det rätta för företaget, för de 

anställda, för kunderna och för samhället som helhet” (Liker, 2009, sid 99). Besluten handlar 

om att investera i framtiden genom att till exempel flytta en linjeoperatör från 

produktionslinan och ge honom eller henne andra arbetsuppgifter istället för att nyanställa 

längre fram. Författaren förklarar att det inte är kostnadsbesparingarna som är drivkraften för 

företaget utan ledningen avskedar ogärna sina anställda utan skyddar dem hellre när affärerna 

går dåligt.  

 

Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  

Liker et al. (2009) förklarar att organisationerna ska skapa ett kontinuerligt flöde där 

det finns utrymme att göra fel. Meningen med att skapa flöden är att korta ner ledtiderna, 

minska kostnaderna och uppnå högsta kvalitet. Det görs genom att identifiera de slöserier som 

existerar inom organisationen. De förklarar att slöseri definieras med alla aktiviteter som inte 

är värdehöjande. Det kan bland annat vara överproduktion, väntetid, onödiga transporter, 

felaktiga produkter eller outnyttjad kreativitet hos anställda.   

Larsson (2008) beskriver att inom administrativa tjänster innebär principen att skapa 

så rationell och okomplicerad process som möjligt. Det innebär att sluta göra alla andra 

aktiviteter än de som är nödvändiga för att tillgodose kundernas behov om de inte krävs ur ett 

legalt, miljömässigt eller värderingsmässigt perspektiv. Likaså måste det som skapar problem 

inom processen synliggöras samt att medarbetarna ska försöka lösa så mycket som möjligt av 

de administrativa ärendena för att reducera antalet överlämningar.   
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Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Trotts att Lean utvecklats inom varuproduktion anser Larsson (2008) att liknade 

förhållanden om utbud och efterfrågan också existerar inom administrativa tjänster. 

Överproduktion kan till exempel vara att fakturor betalas innan förfallodatum eller att 

rapporter som inte längre används fortfarande produceras. Det kan också vara att för mycket 

tid läggs på vissa arbetsområden, till exempel budgetarbete. Det viktiga är att säkerställa att 

det som produceras har efterfrågats av en kund, intern eller extern, samt att det som 

produceras är det som kunden har efterfrågat och inte mer. 

 

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen.  

Princip 4 innebär enligt Liker et al. (2009) att kundordrar inte behandlas i den 

ordning de kommer. Inte heller ska varje kundorder tillverkas direkt den inkommer utan en 

del av planeringen inom Lean innebär att jämna ut flödet så att det produceras lika mycket 

varje dag. Principen bygger på att det inte går att förutse kundernas behov och att olika 

kundorder kräver olika mycket tid. Inom tjänstesektorn innebär det bland annat att när en 

tjänst beställs förs en dialog mellan organisationen och kunden för att hitta en tid som passar 

båda parter. Det behöver också fastställas standardtider för utförandet av de olika tjänsterna 

för att det ska gå att planera.  

  

Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början.  

Principen handlar enligt Liker et al. (2009) om att tydliggöra de problem som finns. 

Enligt författaren har många anställda och mellanchefer svårt att stoppa banden samtidigt som 

de högre cheferna anser att dessa stopp är det tydligaste sättet att informera övriga 

verksamheten om att det finns problem som måste lösas. Anledningen till att processerna 

stoppas är för att öka kvaliteten, både för de anställda och för kunderna. 

 

Princip 6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet.  

Liker et al. (2009) nämner att innan en arbetsuppgift kan förbättras måste den 

standardiseras. Om en arbetsuppgift utförs på olika sätt av olika personer finns det inget 

arbetssätt att utgå ifrån när något ska förbättras.  

Det som är speciellt för myndigheter är kravet på likvärdig behandling vilket innebär 

att en standardisering inte medför att arbetet utförs på exakt samma sätt varje gång men att 
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arbetet är standardiserat i form av att resultatet alltid ska bli detsamma oavsett vem som utför 

arbetsuppgiften. Innovationsrådet (2012) skriver att kravet på lika hantering istället avser att 

en och samma individ, oavsett vilken handläggare som bedömer, ska individen bedömas på 

samma sätt oavsett var i landet det sker. Lika hantering behöver däremot inte betyda att 

samma stöd och service ska ges till alla individer. 

 

Princip 7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.  

Med att göra det visuellt menar Liker et al. (2009) inte bara att använda 

styrningstavlor utan också förarbete för att göra styrningen visuell. Inom 

tillverkningsindustrin innebär det bland annat att sortera bort material som inte används, 

märka det material som används i tydliga lådor eller fack, städa arbetsplatsen, standardisera. 

Vidare innebär det att upprätthålla disciplinen så att arbetet utförs kontinuerligt. Inom Lean 

används begreppen sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin vilket 

gemensamt benämns som 5S.  

Larsson (2008) anser att för administrativa tjänster innebär det bland annat att 

upptäcka tidigare problem så att processen aktivt kan förbättras innan problemen uppkommer 

igen.  

 

Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utformad teknik som stödjer personalen och processerna. 

Liker et al. (2009) beskriver att denna princip om att använda beprövad teknologi 

som stödjer personalen, processen och värdegrunden inte nödvändigtvis behöver vara den 

senaste tekniken. Tekniken måste prövas och utvärderas i pilotprojekt innan den kan användas 

fullt ut. I princip 8 menas det att organisationen ska värdera människorna högre än tekniken 

samt att beslut ska vara i enighet med användarna. 

 

Princip 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra.  

Liker et al. (2009) anser att princip 9 handlar om att människorna är organisationens 

främsta resurs. Det centrala i principen är att utveckla existerande personal till ledare istället 

för att rekrytera dem utifrån. Den befintliga personalen har redan mer kunskap om 

organisationen, dess tekniska utveckling samt produkterna än någon utifrån. 

Larsson (2008) anser att ledarna är de som är ansvariga för att sprida 

förbättringskulturen och lära ut filosofin som ingår i Lean till medarbetarna. Ledarna ska 

dessutom vara synliga och närvarande, också inom de administrativa stödprocesserna.   
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Princip 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.  

Liker et al. (2009) förklarar att det handlar om att systemen inom Lean är 

utvecklade för att skapa värdehöjande arbeten. Det är dock inte team som skapar arbetet utan 

varje medarbetare har ett ansvar. Teamens uppgift är att samordna, motivera och lära sig av 

varandra men det mesta av det värdehöjande arbetet kommer från enskilda individer som utför 

det detaljerade arbetet som krävs.  

 

Princip 11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa till för att de ska bli bättre. 

Liker et al. (2009) skriver att det gäller att hitta pålitliga samarbetspartners som 

utvecklas tillsammans med den egna organisationen. För att klara just-in-time-leveranser och 

små lager krävs det att underleverantörerna kan leverera varor kontinuerligt och i tid.  

 

Princip 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen.  

Liker et al. (2009) menar att man inte ska ta något för givet eller förlita sig på 

rapporter. När ett problem ska lösas är det viktigt att gå till den platsen där problemet finns 

och sätta sig in i den faktiska situationen. Det förutsätter att cheferna har mycket goda 

kunskaper om processflödet, de standardiserade arbetssättet och arbetsmomenten som utförs 

på varje plats men också hur arbetsmomenten hänger ihop som en del av flödet.  

 

Princip 13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt.  

Enligt Liker et al. (2009) använder princip 13 flera av de övriga principerna samt de 

verktyg som finns tillgängliga inom Lean vid överväganden inför beslut. Författaren förklarar 

att noggrant övervägande vid beslutsfattande innehåller fem viktiga punkter:  

1. Ta reda på vad som verkligen händer (princip 12).  

2. Förklara det som syns på ytan genom att undersöka bakomliggande orsaker. 

Fråga varför 5 gånger.  

3. Överväga alla alternativ och motivera den lösning man väljer.  

4. Skapa överensstämmelse inom teamet, anställda och samarbetspartners (princip 

11)  

5. Använda effektiva kommunikationsmedel för att genomföra punkt 1-4.  
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Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra.  

Här handlar det enligt Liker et al. (2009) om den kulturförändring som är 

förknippad med Lean genom att organisationen och dess medlemmar oförtröttligt reflekterar 

och ständigt förbättrar sin arbetsprocess. Denna princip, liksom flera andra, handlar om att 

hitta grundorsakerna till problemen. Genom att använda de så kallade 5 V kommer 

organisationen åt grundorsakerna. 5V innebär att medarbetarna ställer sig frågan varför fem 

gånger för att föra dem närmare grundorsaken till varje problem:  

• Ett exempel kan vara att det finns en oljepöl på golvet, varför?   

• För att en maskin läcker olja. Varför läcker maskinen olja? 

• För att en packning har blivit dålig? Varför har packningen blivit dålig? 

• För att vi köpte packningar av sämre kvalitet. Varför köpte man dessa 

packningar?   

• För att inköparen värderar kortsiktiga besparingar framför långsiktiga mål.  

Larsson (2008) anser att inom princip 14 måste organisationen och dess medarbetare 

bygga upp strukturer för reflektion, lärande och ständiga förbättringar. Inte heller kan 

organisationen bli bättre om den inte standardiseras så att slöseri kan elimineras och processen 

sedan kan förbättras. Organisationen måste anses vara stabil där förändringar inte sker utan 

eftertanke, det vill säga att kontinuitet ligger till grund för förbättringsarbetet.  

 

2.3.2. Att implementera Lean 

Liker et al. (2009) skriver att det är problematiskt för tjänsteorganisationer att tydliggöra 

flödet inom dessa verksamheter vilket försvårar identifieringen av slöserier jämfört med en 

bearbetning av en fysisk produkt. Författaren föreslår workshops vilket är möten där de första 

stegen är att bestämma vem som är kunden, göra en karta över nuvarande situation samt sätta 

upp mål och implementeringsplan. 

Larsson (2008) menar att för att lyckas med implementering av Lean måste 

organisationen definiera vem kunden är och vad kunderna har för behov. Vidare måste 

organisationen definiera vad värde är för kunden och hur det uppstår för att sedan identifiera 

de värdeökande och de icke värdeökande aktiviteter som förekommer. Författaren nämner 

också att medarbetarna måste sträva efter att alltid göra bättre ifrån sig samt att ledarskap är 

viktigt. Ledarskapet handlar om att bemyndiga medarbetare, fokusera på det administrativa 

arbetet och att förespråka en kultur som förvandlar problem till möjligheter. 
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2.4. Tidigare studier av Lean  

Vid undersökning av tidigare arbeten använde vi oss av Högskolan Dalarnas 

sökverktyg Summon med begreppen Lean, offentlig, implementering och kritik för att få en 

helhetssyn på tidigare forskning. Begreppet söktes efter enskilt och i kombination mellan flera 

av dem. Vi sökte efter dessa begrepp för att hitta tidigare publicerade uppsatser inom ämnet. 

Vi samlade in sekundärdata om Lean från flertal olika böcker om Lean, främst från författarna 

Jeffrey Liker och Lars Sörqvist.  

Öberg (2012) skriver att förverkligandet inom Lean bygger på tjänstemännens 

engagemang och att implementeringen styrs av rådande normer inom institutionen. Dessutom 

råder det olika uppfattningar om vad Lean betyder. Det gör att definitionen är otydlig vilket 

innebär att allt som uppfattas som positivt på arbetsplatsen härleds till Lean oavsett ursprung. 

Innan Lean implementeras arbetas det med nytänkande och effektivisering vilket utgör att 

implementeringen har möjligheten att utvecklas. För att flödeseffektivitet ska uppnås krävs 

det att hela organisationen och inte bara en enhet är aktiva inom Lean då 

förbättringspotentialen annars stannar inom enhetens väggar. Författaren anser att 

organisationskultur och ledarskap är viktigast men att Lean kan ses som en legitimering av 

förbättringsarbetet. 

Brännmark (2010) anser att det skulle behövas mer forskning om hur 

medarbetarna påverkas av Lean inom offentlig sektor. Enligt författaren finns viss empiri 

kring hur medarbetarna påverkas men att karaktären av de studierna oftast är anekdotisk. Det 

finns svårigheter i tidigare studier att bedöma vad i förändringsarbetet som medarbetarna 

påverkas av. Om det är själva sammanhanget av Lean inom offentlig sektor eller om det är 

implementeringsfasen i sig som påverkar. Vidare visar tidigare studier att Lean i få fall 

implementeras i stor skala genomgående inom organisationen. Oftast fokuseras arbetet med 

Lean endast på specifika avdelningar eller enskilda processer i organisationen. Den forskning 

som finns inom medarbetareffekter av Lean har visat på både positiva och negativa effekter 

med övervikt på det senare då de studier som pekar på en positiv medarbetareffekt är 

ovanligare. Kritiker menar, enligt författaren, att Lean är negativt för medarbetarna på grund 

av den stress som uppstår av ökad kontroll och övervakning. Stressen i sig skapar sedan 

minskad arbetsglädje, minskat arbetsinnehåll och sämre arbetsmiljö. Dock påpekar författaren 

att flertalet av tidigare studier av Lean relaterat till arbetsmiljö har problem med såväl metod 

som teoretisk grund. Författaren diskuterar vidare att andra forskare inom Lean verkar vara 
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partiska och har en positiv inställning till Lean. Det anser han påverka neutraliteten och det 

kritiska förhållningssätt som forskningen ska grundas på.  

Calin & Meciniovic (2012) menar att arbetet med ständiga förbättringar inom 

Migrationsverket leder till en effektivare verksamhet i form av kortare ledtider men att arbetet 

är svårt och tidskrävande för de anställda. Migrationsverket arbetar med teamarbete genom att 

dela in de anställda i grupper med en ledare för att arbetarna lättare ska dela på arbetet och få 

bredare roller. De arbetande hade en positiv inställning till teamarbetet vilket innebar möten 

mellan grupperna och ledarna. Genom dessa möten får grupperna mer stöd av ledare samt att 

de får dela med sig av sina synpunkter.  

Innovationsrådet (2012) skriver att en implementering av Lean bör sättas in i olika 

sammanhang som utgår från verksamheternas syfte samt medborgarnas och företagens krav 

och behov. Eftersom det är medarbetarna som främst möter medborgare och företag är 

involvering av dem viktigt för utvecklingsarbetet. Vidare måste olika områden och funktioner 

samverka i implementeringen. Där inkluderas ledningens ansvar och förståelse för hur 

organisationen ska fungera ur ett systemperspektiv. De anser att myndigheterna bör definiera 

värde ur medborgarnas perspektiv för att kunna definiera vad som är slöserier. Processen ska 

sedan standardiseras så långt det är möjligt men standardiseringen får inte medföra minskad 

kundanpassning. Vidare ska medarbetarna få de befogenheter och kunskaper som krävs för att 

hantera ärendena sett från medborgarnas behov men inom gällande regelverk.  

 

2.4.1. Kritik mot Lean 

Huzell (2005, refererad i Forum för arbetslivsforskning, 2011) skriver att meningen med Lean 

är att utföra mer arbete med mindre resurser samt att de som utför arbetet dessutom ska vara 

entusiastiska. Arbetarna kommer arbeta smartare istället för hårdare. De påpekar att den 

forskning som finns inom konsekvenserna av införandet av Lean tyder på att det finns en hög 

entusiasm hos medarbetarna till en början men att det som är målet med Lean och 

tillämpningen sedan glider isär. Medarbetarna får istället mindre kontroll och tvingas att 

arbeta hårdare. (https://falf.se/den-religiosa-sekten-lean/)  

Ingdahl (2016) säger att Lean idag används mer och mer inom serviceindustrin samt 

den offentliga sektorn och inte bara tillverkningsindustrin. Kritiken som författaren nämner är 

att arbetet med Lean handlar om detaljstyrning samt dåligt ledarskap. Kritiken är speciellt 

stark om bara några få verktyg eller metoder från Lean används och om målen kommer från 



 

13 

 

ledningen utan stark anknytning mellan de ständiga förbättringarna eller organisationens mål 

och strategier.  

 Enligt Nyström (2010) tar det lång tid att implementera den nya kulturen och de nya 

arbetssätten i samband med införandet av Lean. Dessutom krävs det att alla är engagerade, 

från ledningen till de anställda.  

Karlsson (2012) anser att mycket av den forskning som finns om konsekvenser av 

Lean tyder på att de anställda är entusiastiska i början av implementeringen men att det sedan 

avtar. Vad Lean innebär och hur det praktiseras skiljer sig mer och mer åt i tiden. Arbetarna 

kan inte arbeta smartare utan tvingas istället arbeta hårdare då de inte har den möjlighet att 

påverka det som krävs för att Lean ska fungera. 

Radnor & Osborne (2013) skriver att problemet med Lean inom offentlig service är 

tidskrävande och att det är svårt att identifiera kunderna. Därmed går det inte att ha det 

kundfokus som är centralt för Lean. Det är dessutom lättare inom tillverkning att kvantifiera 

värdet på förbättringar i hänsyn till kunderna. Offentlig service handlar ofta om mänskliga 

interaktioner vilket kan vara svåra att förutsäga och kvantifiera i tidsåtgång. Det finns 

områden inom offentlig service som har mycket att vinna på Lean. Till exempel inom 

sjukvården där det går att minska den administrativa processen av förflyttning av patienter, 

minska antalet gånger en patient byter vårdare eller ombyggnation av sjukhus för att 

effektivisera tidsåtgången. Trots det lyckas inte implementeringen, framförallt inte inom 

sjukvården då de fokuserar för mycket på att standardisera arbetssättet eller öka tillgången av 

tjänster på en marknad där efterfrågan ses som omättlig.  

Molnar (2014) menar att oavsett vad en organisation säger är det svårt att motbevisa 

om organisationen infört Lean eller inte, på grund av att Lean är otydligt definierat. 

Författaren säger att införandet av Lean kan vara en del av ett skyltfönster där organisationen 

använder sig av metoder som är aktuella för att verka mer legitima. Beslutet om Lean kommer 

uppifrån inom organisationen men arbetsinsatsen förväntas komma från arbetarna på deras 

egna avdelningar. Farhågorna med Lean är bland annat att ansvaret förflyttas från cheferna till 

arbetarna enligt modellerna i Lean. Därmed måste varje medarbetare utöver sina vanliga 

arbetsuppgifter också agera verksamhetsutvecklare. 

Sörqvist (2013) nämner som kritik mot Lean att det kan uppstå fokusering på 

kostnader istället på för förbättringar, dålig planering och otillräckliga resurser vilket innebär 

att implementeringen inte lyckas. Vidare diskuterar författaren det som kallas metodfokus. 

Pettersen (2009) menar att Lean är svårdefinierat och att formulera en definition som 

innefattar alla dimensioner är en svår utmaning.  
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2.4.2. Varför lyckas vissa implementera Lean och andra inte? 

Abrahamsson och Isaksson (2012) tror att organisationskulturen spelar roll i 

implementeringen av Lean och i hur Lean arbetas med i verksamheten. Vidare anser 

Borolotti, Boscari & Danese (2014) att huruvida implementeringen av Lean lyckas eller inte 

beror dels på kulturen inom organisationen dels vilka verktyg de använder. Organisationer 

som förespråkar grupparbete och samarbetsrelationer mellan individer, planerar längre framåt 

genom att bland annat köpa nyare utrustning och bygga ut produktionskapaciteten innan det 

behövs. De organisationer vilka har anställda som är stolta över sitt arbete, som belönar 

medarbetare som bidrar till organisationens mål samt är mer benägna att lyssna på andras 

förslag och funderingar, har bättre chans att lyckas med implementeringen av Lean än företag 

med motsatta förutsättningar. Studien visar dock ingen skillnad på om implementeringen 

lyckas bättre i organisationer som använder mjuka verktyg som grupparbeten, utbildning, och 

samarbete med kunder och leverantörer, än de organisationer som bara använder hårda 

verktyg som tekniska och analytiska hjälpmedel. 

Ivarsson (2013) skriver att en av anledningarna till att många företag misslyckas 

med att implementera Lean är att organisationen underskattar komplexiteten och i 

implementeringen. Dessutom anpassar inte organisationerna ledningsstrukturen till det nya 

sättet att styra samt att när de lättare förbättringarna är genomförda och förbättringar med hög 

komplexitet ska behandlas är det svårare att se nyttan av dem. 

Meland (2017) säger att de organisationer som lyckas implementera Lean tänker 

långsiktigt och är noga med att motivera alla funktioner och nivåer samt definierar varför och 

hur de ska arbeta med Lean. Lika viktigt är att definiera vad de ska uppnå med 

satsningen samt att de mäter och följer upp för att verifiera uppnådda resultat. Sist nämner 

författaren att förbättringstavlor som visualiserar motiverar till fortsatt arbete.  

Liker et al. (2009) menar att för att en fullständig implementering av Lean ska kunna 

ske måste alla principer vara implementerade. Endast då kan en organisation uppnå de 

varaktiga konkurrensfördelarna som är målet med Lean. Om inte alla principer tillämpas blir 

istället resultatet kortsiktiga produktionsökningar.  

De vanligaste anledningarna till att organisationen inte lyckas implementera Lean är 

enligt Sörqvist (2011) brist på engagemang från ledningen, brist på resurser, fokusering på 

kostnader istället för kundernas behov, kortsiktighet, bristande koppling till strategier och mål 

samt metodfokus.   
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Edling (2014) skriver att istället för en hierarki där arbetet styrs uppifrån ska 

inflytandet ges till dem som utför arbetet. För cheferna handlar det om att vara tillhands men 

att överlåta kontrollen till arbetarna. Problem ska ses som förbättringsmöjligheter och en 

implementering av Lean får inte leda till personalminskningar.    
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3. Metod  

Kapitlet inleds med en förklaring och motivering till studiens metodval. Därefter följer 

information om hur intervjuerna genomfördes samt hur materialet analyserades. Sedan 

förklaras begreppen validitet och reliabilitet innan kapitlet avslutas med en redogörelse för 

etiska aspekter inom forskning.  

 

3.1. Metodval  

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) finns det två huvudsakliga val av metod, 

kvantitativt eller kvalitativt. Kvalitativ metod innebär att forskaren är intresserad av kvaliteter 

eller egenskaper som hjälper oss förstå fenomen genom att samla in data via intervjuer. Det är 

den metoden vi använde oss av i studien eftersom vi ville utvärdera principerna djupgående 

och få de anställdas bild av frågeställningarna vi formulerade. 

Delar av urvalet som i vårt fall, enligt Olsson & Sörensen, (2011), kallas subjektivt 

urval valdes i samråd med en anställd från Trafikverket som är verksamhetsutvecklare inom 

den centrala funktionen Ekonomi & Styrning. Vi var medvetna om att urvalet kunde vara 

partiskt då den anställda på Trafikverket gav oss en lista med Trafikverksanställda som vi 

sedan kontaktade. Vi valde därför att intervjua tre respondenter som inte aktivt arbetar med 

verksamhetsutveckling för att se om det empiriska materialet skiljer sig från de som direkt 

arbetar som verksamhetsutvecklare eller förbättringsledare. Personerna valdes ut genom att vi 

ringde Trafikverkets växel som sedan slumpmässigt gav oss nummer som vi kunde kontakta 

för undersökningen. 

Vi erhöll och fick godkännande att använda dokument från Trafikverket gällande 

deras implementering av Lean. Dessa dokument användes som ett komplement till 

intervjuerna. Trafikverkets definition av Lean i dokumenten jämfördes med teorin som 

återfinns i litteraturen. Information från dokumenten lades även in för att styrka eller förklara 

delar av uppsatsen.  

 

3.2. Intervjuförfarandet  

Denscombe (2009) anser att intervjuer bör användas då forskaren är ute efter åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter. Eftersom syftet med uppsatsen är att utvärdera vad de 

anställda på Trafikverket har för perspektiv på implementeringen av Lean innebar det att 

intervjuer var den metod som passade bäst. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar 
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att det fanns en frågelista med specifika ämnen som skulle behandlas. Intervjufrågorna var 

flexibla för att ge möjlighet för den intervjuade att utveckla sina svar och idéer.  

Vi använde Gubrium och Holsteins metod under intervjuerna för att inte bara 

analysera vad som sades utan också hur de framfördes (Rennstam & Wästerfors, 2017). 

Frågorna konstruerades runt de gällande definitionerna, principerna och verktygen inom 

teorin som vi ville studera för att sedan kunna analysera om respondenternas svar kunde 

återspeglas i det teoretiska sammanhanget. De frågor vi ställde samt vilken del av teorin de 

avsett att besvara återfinns i bilaga 1.  

 

3.3. Validitet 

Validitet innebär enligt Bjereld et al. (2012) att forskarna verkligen undersöker det som de vill 

undersöka. I vår studie var syftet att utvärdera vad de anställda på Trafikverket har för 

perspektiv på implementeringen av Lean. För att säkerställa validiteten ställde vi i våra 

intervjuer frågor som passar ihop med studiens syfte. Exempel på det är frågor kring ämnet 

visuell styrning, där en fråga var om de som arbetar på Trafikverket använder sig 

av tavelmöten eller dylikt. Om svaret var ja på frågan tydde det på att principen hade 

implementerats. 

 

3.4. Reliabilitet  

Reliabilitet är på vilket sätt forskarna undersöker materialet. Bjereld et al. (2012) menar att 

om forskarna undersöker ett material på fel sätt, spelar det ingen roll om validiteten är hög 

eller låg i materialet.   

Enligt Trost (2012) är begreppen validitet och reliabilitet inte lika applicerbara 

inom kvalitativa studier då de studierna handlar mer om trovärdighet. Dock kan intervjuarna 

genom att använda enklare satser och ord som är svårare att misstolka uppnå högre 

trovärdighet i uppsatsen. Vi formulerade därför frågorna så enkelt som möjligt för att undvika 

missförstånd. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade de intervjuade möjlighet att 

be om mer information om de inte förstod en fråga.   

För att vår studie skulle präglas av hög trovärdighet sorterade vi det empiriska 

materialet från intervjuerna var för sig under de teman/principer vi ansåg materialet höra 

hemma. Vidare jämförde vi sorteringarna med varandra vilket tydliggjorde om det fanns 

olikheter. Det sammanställda materialet skickade vi sedan till de intervjuade för att de skulle 

få möjlighet att ge synpunkter. Hela studien skickades till respondenterna för ytterligare 
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reliabilitetssäkring. Det ökade kvalitéten i uppsatsen på det sättet att vi inte misstolkade eller 

förvrängde de intervjuades svar.   

Vi analyserade materialet var för sig innan vi tillsammans skrev den empiriska 

presentationen för att se om våra två analyser var så pass olika att det var värt att notera.  

 

3.5. Etiska aspekter 

Olsson & Sörensen (2011) nämner att det finns vissa krav som ska tas hänsyn till inom de 

etiska aspekterna av forskning. Dels nämner de skyddskravet vilket innebär att en person har 

rätt till personlig integritet. Materialet ska vara konfidentiellt och sekretessbelagt så att 

obehöriga personer inte kan ta del av det insamlade materialet. Vidare har forskaren 

tystnadsplikt och personerna som intervjuas har rätt att vara anonyma. 

I studien har vi tagit hänsyn till de etiska och moraliska aspekter som uppstår vid 

undersökningar. Innan intervjuerna kontaktade vi personerna och bad om samtycke till såväl 

intervju som inspelning av intervjun. Det för att ingen skulle känna sig tvingad eller obekväm 

att genomföra en intervju. Vi erbjöd respondenterna rätten att vara anonyma men vi beslutade 

efter gjorda intervjuer att anonymisera samtliga. Anledningen var att vi ansåg det onödigt med 

respondenternas fullständiga namn då det var personernas åsikter med hänsyn till deras 

arbetsroller som var viktiga.   
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4. Empiriskt material & analys  

I det här kapitlet presenterar vi först kortfattat respondenterna och därefter presenterar vid det 

empiriska materialet vi har samlat med efterföljande analys till var och en av principerna.  

 Det inspelade materialet uppgått till cirka 5 timmar och två analyser per intervju har 

gjorts, det vill säga en per uppsatsförfattare i avsikt att stärka studiens trovärdighet. Materialet 

från inspelade intervjuer har transkriberats och granskats. Granskningen har skett genom att 

intervjumaterial har placerats under den princip som passar med svaren, och har sedan 

renskrivits. Efter det har båda analyserna sammanställts till en som i sin tur har reducerats till 

den presentation som återfinns nedan.  

 

4.1. Presentation av respondenterna 

Respondent 1 - Arbetar som systemförvaltare på Trafikverkets avdelning för redovisning i 

Borlänge. Tidigare har respondenten jobbat som controller inom Trafikverket och innan 

Trafikverket bildades jobbade denne på Vägverket produktion.  

Intervjun hölls 9 april 2018 på Trafikverket i Borlänge. 

 

Respondent 2 – Arbetar på Trafikverkets avdelning för inköp och logistik i Borlänge och har 

som främsta arbetsuppgifter att ta hand om Trafikverkets elinköp. Har tidigare jobbat på 

systemförvaltning inom Trafikverket i elva år.  

Intervjun hölls 9 april 2018 på Trafikverket i Borlänge. 

 

Respondent 3 – Arbetar på avdelning inköp och logistik i Trelleborg med uppgifter inom 

offentlig upphandling relaterad till väg och järnväg. Respondent 3 arbetar som 

kvalitetsspecialist och ansvarar för att säkerställa kvalitetsmässiga ledningsmetoder för inköp. 

Respondenten har innehaft nuvarande roll sedan 2013 men har arbetat inom myndigheten i 

över 25 år.  

Intervjun hölls 10 april 2018 via telefon. 

 

Respondent 4 – Arbetar på avdelningen för fastigheter i Gävle med uppgifter såsom avier, 

fakturor samt bokföring relaterat till Trafikverkets fastigheter. Fastigheter kan här vara till 

exempel lokaler och speciella tågutrymmen. Rollen har respondent 4 haft sedan Trafikverket 

bildades 2010 och denne har varit inom myndigheten i 14 år.  

Intervjun hölls 10 april 2018 via telefon. 
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Respondent 5 – Arbetar som förvaltningsledare i Örebro för genomförandet av förarprov och 

ansvarig för IT system som är kopplade till det. Respondent 5 har arbetat med det sedan 2013 

och innan dess som inspektör för förarprov på vägverket samt projektledare inom 

samhällsekonomi.  

Intervjun hölls 11 april 2018 via telefon. 

 

Respondent 6 -  Arbetar som förvaltningsledare för stödprocess Förbättra verksamhet på 

avdelningen Verksamhetsutveckling, Ekonomi och styrning i Borlänge. Innan dess har 

respondent 6 arbetat som förvaltare i systemet C2 som är ett system där anställda på 

Trafikverket kan lämna in alla former av förbättringsförslag.  

Intervju hölls 13 april 2018 på Trafikverket i Borlänge. 

 

Respondent 7 – Arbetar som vikarie med förbättringssamordning inom trafikledning i 

Örebro. Denne har jobbat på Trafikverket i 5 månader och innan dess arbetat på ett företag 

inom järnvägsbranschen som utför underhåll av rullande fordon.  

Intervju hölls 13 april 2018 via telefon. 

 

4.2. Presentation och analys av det empiriska materialet 

Princip 2 - Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  

Princip 2 handlar om att skapa ett kontinuerligt flöde för att synliggöra de problem som finns 

inom processen. Genom att fokusera på aktiviteter som är värdehöjande och eliminera 

aktiviteter som inte tillför värde kan organisationen uppnå högre resultat med samma mängd 

resurser. Inom principen fann vi att Trafikverkets medarbetare fokuserar på att hitta 

grundorsakerna till problemen och försöker rätta till dem.  

 

Empiriskt material  

När det gäller princip 2 sa respondent 2, 3, 6 och 7 att när problem uppstår reflekterar de över 

varför de uppstod samt att de försöker gå till botten för att lösa grundorsaken till problemen. 

Respondent 1 som är enhetschef nämnde att de försöker lösa större problem tillsammans i 

gruppen och mindre problem löses på plats. Respondent 1 sa också att de förbättringsförslag 

som kommer in tilldelas en ansvarig och följs upp kontinuerligt.  

Av respondent 4 och 5 erhölls det inga konkreta svar på frågan om problemen förs 

upp till ytan. Dock nämnde respondent 5 att de använt fiskbensdiagram vilket är ett verktyg 

för att analysera grundorsakerna till problem.  
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Respondent 6 sa att det arbetssätt som de har jobbat fram är något som de önskar se 

att hela Trafikverket använder för att bedöma det nuvarande läget, analysera för att försöka 

hitta problemet samt mäta för att få faktabaserad kunskap och underlag inför ett beslut. 

Respondenten pratade mycket om grundorsaker och att dennes uppgift är att förse hela 

Trafikverket med de redskap de behöver i olika förbättringsfaser. Exempel på dessa verktyg 

är 5V (fem varför) eller fiskbensdiagram som båda används för att hitta grundorsakerna till 

problemen.  

 

Analys av princip 2  

Fem av de intervjuade gav konkreta svar på att när problem uppstår reflekterar de över varför 

de uppkom, försöker hitta grundorsakerna till problemen samt förebygga att de eller likande 

problem inte uppkommer igen. En av de intervjuade nämnde användandet av fiskbensdiagram 

vilket tyder på en orsaksanalys av problemets uppkomst.  

Problemen löses antingen i gruppen eller individuellt beroende på hur allvarligt det 

är. Det är dock tydligare, vilket respondent 7 nämnde i intervjun, att det är från person till 

person huruvida små som stora problem reflekteras över.  

 

Princip 3 - Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.  

Princip 3 handlar om att bara producera det som efterfrågas och enligt det empiriska 

materialet och analyser framgick det att de intervjuade arbetade mest efter inkorgar där 

ärenden behandlas enligt en efterfrågan från andra. Det styrker att det inte finns någon 

överproduktion.  

 

Empiriskt material  

Respondent 1, 2 och 3 har på sina respektive enheter ärenden som kommer in via epost och 

som sedan hanteras av personen som ärendet blir fördelat till. Respondent 1 jobbar som 

förvaltare och menade att det är användarna av systemet som styr vad förvaltarens 

arbetsuppgifter ska innefatta. Respondent 1 tillade också att användarnas feedback är viktigt 

ur förbättringssynpunkt. Respondent 2 har inte reflekterat över fenomenet att jobba efter 

beställning men beskrev hanteringen av inkomna ärenden. Respondent 2 gjorde också en 

liknelse mellan att de inte arbetar som på en support utan skickar vidare ärenden till den som 

ärendet gäller. Respondent 3 ansåg att de jobbar ungefär lika mycket med uppgifter som kan 

beskrivas som beställning och hälften löpande uppgifter såsom rapporter. 
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Respondent 4 berättade att de gör mest arbetsuppgifter som sker löpande och som 

måste göras inom myndigheten såsom bokslut, fakturering och skattedeklaration. Denne 

jobbar en del med ärenden som kommer in till avdelningen men skulle inte beteckna 

uppgifterna som uppdrag från beställare. Respondent 5 jobbar med att utveckla styrande 

dokument och dessa görs det tillämpningsuppföljningar på för att kontrollera att de används 

korrekt. Det gäller också respondent 6 med skillnaden att denne inte arbetar med 

uppföljningar av dokumenten. Tanken är dock att uppföljningar ska göras kontinuerligt i 

framtiden.   

Respondent 7 sa att denne tycker att det är otydligt att de jobbar för att konkret 

leverera något med undantag från visualiseringsuppdraget där det finns beställare för arbetet, 

men i andra sammanhang är det mindre tydligt.   

 

Analys av princip 3  

Enligt princip 3 verkade merparten av de intervjuade arbeta efter mailboxar eller andra former 

av ärendehanteringssystem där inkomna ärenden behandlas vartefter de kommer in. Det gör 

att det i de fallen inte kan uppstå någon överproduktion eftersom arbetet görs på beställning 

från en annan avdelning. Det är dock värt att nämna att flera av de intervjuade upprättar 

metoder och redskap för att underlätta för övrig verksamhet gällande verksamhetsutveckling 

och om dessa redskap inte används har en överproduktion uppstått. Eftersom 

implementeringen tar tid är det svårt att yttra sig om redskapen inte kommer att användas 

mer.  

 

Princip 4 - Jämna ut arbetsbelastningen.  

Princip 4 handlar om att arbetsbelastningen jämnas ut genom att ärenden behandlas i den 

ordning de kommer in och hänger samman med princip 3 vilket innebär att inget ska 

produceras innan det finns behov av det. Resultatet av undersökningen visade att 

arbetsbelastningen är ojämn, då flera av de intervjuade upplever perioder med väldigt hög 

arbetsbelastning. 

 

Empiriskt material  

När det gäller princip 4 fanns det olika svar bland respondenterna. Respondent 1, 2 och 4 

ansåg att arbetsbelastningen är jämnt fördelad och att övertid inte behövs. Respondent 1 som 

är chef över fem anställda ansåg att tiden för att jobba med chefsrelaterade uppgifter skulle 

behöva utökas. Eftersom denne bara har några få under sig är ett chefskap på heltid inte 
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möjligt. Respondent 1 försöker också förmedla till sina medarbetare att övertid inte är något 

som ger högre status och inte ska eftersträvas. Respondent 2 tillade att eftersom denne är ny 

på arbetet sen några månader har det inte funnits tillräckligt med arbete för att fylla ut hela 

veckan men respondenten trodde att det kommer jämna ut sig mer med tiden. 

Respondent 3 berättade att arbetsbelastningen var hög för ungefär två år sedan men 

nuförtiden är belastningen lägre, men fortfarande hög periodvis men det är sällan det krävs 

övertid. Respondent 3 sa också att vissa personer på avdelningen periodvis jobbar långt in på 

kvällarna men det är något denne har försökt styra bort i sitt arbete.  

Respondent 4 beskrev att även om arbetstiden är jämn överlag finns det perioder i 

början och i slutet av månaderna då belastningen ökar då det kommer hyresrelaterade 

uppgifter men att de hanterar dessa arbetsuppgifter utan övertid.  

Respondent 5, 6 och 7 ansåg att arbetsbelastningen är hög men att det i perioder 

varierar om den är mycket hög eller lite hög. Respondent 5 och 6 ansåg att de finns perioder 

med tid för återhämtning men respondent 7 höll inte med om det. Respondent 7 önskade att 

denne fick mer tid till eftertanke och noggrannhet. Respondent 6 tillade att arbetsbelastningen 

ter sig ganska obalanserad och önskade mer tid att arbeta mer med tidsplanering då det 

uppkommer extrauppgifter som inte ursprungligen fanns med i planeringen.  

 

Analys av princip 4 

Det verkar som om arbetsbelastningen är ojämnt fördelad för ungefär hälften av de som vi 

intervjuat. Det innebär att princip 4 inte är helt implementerad. Det är svårt att komma ifrån 

att det under vissa perioder är högre arbetsbelastning. Om organisationen vet om att det finns 

perioder med högre belastning kan de planera övrigt arbete för att jämna ut den. 

En av de intervjuade nämnde att arbetsbelastningen var högre för två år sedan men 

det var bara en respondent av sju intervjuade som gjorde den reflektionen. Tre respondenter 

kände att arbetsbelastningen är för hög och en av dessa ansåg dessutom att det finns för lite tid 

för återhämtning. 

Kritiken mot Lean inkluderar att arbetarna inte har möjligheten att arbeta smartare 

utan tvingas arbeta hårdare vilken det kan finnas en tendens till då nästan hälften av de 

intervjuade anser att arbetsbelastningen är för hög. Vår kritik mot princip 4, och generellt efter 

att vi genomförde studien med endast intervjuer som metod för insamling av empiri, var att 

respondenterna kunde svara liknande men egentligen mena olika. Till exempel kan en 

respondents definition av låg arbetsbelastning vara en annan hos andra respondenter. Vi har 
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insett att det skulle krävas observation av arbetsscheman eller liknande i undersökningen av 

principen för att få konkret fakta att utgå från. 

 

Princip 6 - Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet.  

Princip 6 innebär att arbetet ska standardiseras genom rutiner och styrdokument så att likande 

arbetsuppgifter kan utföras på samma sätt. Resultatet tydde på att de intervjuade har tillgång 

till någon form av dokument, antingen styrdokument eller lathundar för att underlätta det 

löpande arbetet.  

  

Empiriskt material  

Respondent 2, 3, 4 och 7 sa samtliga att de antingen har styrdokument, rutiner eller lathundar 

för delar av sina arbetsuppgifter. Inom de enheter där det är aktuellt finns det mer interna 

lathundar för att lösa vissa rutinmässiga ärenden än styrdokument. Flera av de intervjuade 

menade att det inte finns styrdokument eller rutiner för alla uppgifter men att arbetet pågår för 

att upprätta fler sådana.   

Respondent 1 och 2 sa att de har som mål inom enheten att få ett mer strukturtänk i 

arbetet och att de upprättar interna styrdokument. Respondent 5 har i sina arbetsuppgifter att 

upprätta styrdokument till andra enheter.  

Gällande problemlösning sa respondent 1 att de har mycket återkommande problem 

samt att de måste arbeta med akuta brandsläckningar som de avser hitta lösningar till på 

längre sikt. Respondent 3, 5 och 7 lutar sig mest på de interna dokumenten för lösningar på 

problem.  

Respondent 4 tog upp ett exempel på ett arbetssätt som gått mot en bättre 

standardisering vid flytt av skrotbilar. Ett formulär, vilket tidigare fanns i olika utformningar 

har man nu fått fram till ett standarddokument som också var lättare att fylla i. Respondent 4 

berättade också att det finns en del lathundar för arbetsuppgifter som sker rutinmässigt men 

mindre för de uppgifter som sker mer sällan. Gällande styrdokument överlag sa respondent 4 

att “Dokumenten ska vara så att man ska kunna stödja sig mot dem i sitt arbete. Men sen 

måste man ha lite erfarenheter också” (Personlig kommunikation respondent 4, 10 april 

2018).  

 

Analys av princip 6  
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Flera av de intervjuade sa att de har någon form av styrdokument, rutiner eller lathundar för 

delar av sina arbetsuppgifter vilket styrker att princip 6 håller på att implementeras. Flera av 

de intervjuade beskrev att det fortfarande är ett pågående arbete vilket tyder på att ett 

standardiserat arbetssätt, för de områden där möjligheten till det finns, fortfarande håller på att 

införas. 

Det verkade som om flera av de intervjuade använder dokument i sina dagliga 

sysslor, speciellt lathundar som den interna enheten själv har upprättat för att snabbare 

avverka liknande ärenden. Några av de intervjuade använder styrdokumenten för att lösa 

problem som de stöter på i sitt arbete. 

Vi fick två konkreta exempel som kan relateras till innebörden i principen som 

beskrivs ovan. Respondent 4 berättade att de har skapat ett standarddokument för flytt av 

skrotbilar som tidigare fanns i flera utformningar. Respondent 5 beskrev att det fanns en 

blankett för anmälningar av arbetsmiljöincidenter som var svår att hitta och krånglig att fylla 

i. Det gjordes en förenkling av blanketten och den lades på ett lättåtkomligt ställe, vilket 

ökade antalet anmälningar från 80 till cirka 350 per år.  

 

Princip 7 - Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.  

Princip 7 innebär att organisationen använder styrningstavlor och att tidigare problem 

undersöks för att se om samma problem uppkommer igen. Resultatet tydde på att flera av de 

intervjuade har tillgång till digitala förbättringslistor för planering och fördelning av ansvar. 

De nämnde att problem diskuteras kontinuerligt under möten. En respondent nämnde att de 

har en fysisk styrningstavla och en respondent informerade att de jobbar med att införa arbete 

med styrningstavlor på ett flertal trafikledningscentraler.  

  

Empiriskt material  

Gällande princip 7 och visuell styrning pratade respondent 1, 2, 3, 5 och 6 om 

förbättringslistor eller system för förbättringar där förslagen visualiseras. Listorna används till 

exempel för att planera, delegera och följa upp de förbättringsförslag som enheten ansvarar 

för.  

Respondent 3 nämnde inget om visualisering av problem mer än att det under möten 

diskuterades förbättringsförslag under punkten övriga frågor. Respondent 3 sa att “Förr talade 

man om att man skulle leta problem i organisationen, eller fel. Men så uttrycker man sig inte 

idag utan man letar förbättringsområden eller utvecklingsmöjligheter.” (Personlig 

kommunikation, respondent 3 10 april 2018)  
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Respondent 1, 2, 5, 6 och 7 pratade om att de har en stående punkt som heter laget 

runt där varje person får diskutera vad de arbetar med för stunden samt den närmaste 

planeringen. Respondent 5 sa om laget runt att “Det är ganska bra att göra det här laget runt 

för då kan man också snappa upp om det är någon i gruppen som börjar, eller tänker börja 

jobba med någonting som tangerar med mitt eget område.” (Personlig kommunikation, 

respondent 5, 11 april 2018)  

Avdelningen som respondent 6 arbetar på har en fysisk tavla med veckomöten där de 

använder visuell information genom att markera med magneter hur leveranserna ligger till och 

vem som ansvarar för vad. Respondenten sa också att de försöker leva som de lär och pekade 

då på de dokument som denne själv upprättat i verksamhetsutvecklingssyfte. Den visuella 

styrningen här gäller inte bara status på genomförandet utan de har grön, gul eller röd magnet 

för att markera sin arbetssituation just nu. Det ska spegla lite hur man mår och det allmänna 

tillståndet. Tavlan används också för att titta på resultat och planering.  

Respondent 7 informerade om att de arbetar med något som heter 

visualiseringsuppdraget där de avser att introducera tavelmöten för reflektion över de senaste 

dygnets produktion samt planera det nästkommande dygnets produktion. De har också ett fält 

på tavlan där de kan hantera avvikelser. Respondenten diskuterade inte sin egen avdelnings 

visualisering.  

 

Analys av princip 7  

Flertalet av de intervjuade pratade om ett system för hantering av förbättringar som också kan 

användas till delegering och planering. 

Fem av de intervjuade nämnde punkten laget runt som de har på enhetsmötena där 

varje person får skriva eller säga vad de arbetar med eller planerar att arbeta med. Vi fick 

känslan av att den här punkten inte bara täcker arbetsuppgifter och planering utan också 

omfattar hur personerna mår, om de är stressade eller hur tillståndet är i största allmänhet. 

Respondent 6 och 7 pratade båda om fysiska tavlor. Respondent 6 har en fysisk tavla 

på sin enhet där de använder visuell information om leveranser och arbetssituation. 

Respondent 6 arbetar på en avdelning som ligger väldigt långt i framkant när det gäller 

verksamhetsutveckling vilket visar att på de enheter och för de arbetsuppgifter där det är 

applicerbart är en fysisk tavla att föredra. Respondent 7 arbetar just nu med att introducera 

den fysiska tavlan på flera trafikledningscentraler.  
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Princip 8 - Använd bara pålitlig, väl utformad teknik som stöder personalen och 

processerna.  

Princip 8 innebär att använda den teknik som är mest lämpad för ändamålet viket inte 

nödvändigtvis behöver vara den senaste tekniken. Förutom det innebär principen att 

människorna ska värderas högre än tekniken. Resultatet av undersökningen visade att vissa av 

de intervjuade ansåg att tekniken är välutformad men att det ibland uppstår viss frustration när 

systemen krånglar. Flera av de intervjuade ansåg att tekniken utvecklas kontinuerligt enligt 

önskemål där den möjligheten finns. 

  

Empiriskt material  

Gällande Trafikverkets IT-system menade respondent 5 och 7 att systemen är välutvecklade 

och fungerar bra. Respondent 2, 4 och 5 ansåg att systemen inte är fullt utvecklade utan 

upplever frustration ibland vid användandet av de olika systemen. Mest frustration uppkom i 

och med att systemen kan låsa sig eller stundtals är långsamma. Respondent 1, 2 och 3 sade 

att systemen fortfarande utvecklas kontinuerligt enligt användarnas förslag och därmed blir 

bättre och bättre. Respondent 1 tillade att de arbetar med att ständigt utveckla systemen så 

pass att om de anser att något kan fungera bättre har det föreslagits förbättringar som gått så 

långt som till forsknings och utvecklingsavdelningen för nuvarande system. Är det 

förbättringar som inte går att genomföra kommer dessa behandlas inför nästa upphandling och 

vid utveckling av ett nytt system. Det här är något som respondent 6 också nämnde men i och 

med att respondent 6 har varit systemutvecklare är dennes kunskap om systemen väldigt hög. 

Därmed ansåg respondent 6 att dennes åsikter om systemen kan vara partisk. 

  

Analys princip 8  

Endast två av de intervjuade ansåg att systemen var fullt fungerande. Att systemen fortfarande 

utvecklas är något positivt då användarna kan komma med förslag och åsikter om hur 

systemen ska utvecklas för att bättre tillgodose behoven. Det går inte att säga om systemen 

kommer att utvecklas men vi utgick från att användarnas åsikter kommer att behandlas 

vartefter de kommer in, oavsett om det sker brådskande eller inför en ny upphandling av ett 

nytt system. Det kommer att vara viktigt för Trafikverket i framtiden då implementeringen 

av Lean handlar om att ta förbättringarna på allvar. Skulle det misslyckas kan det ses som att 

den förbättringskultur som är viktig inom Lean inte har utvecklats så mycket som den borde. 

Vår tolkning av svaren både från utvecklare och användare tydde på att när det finns 

möjligheter att genomföra en förbättring görs det omgående.  
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Det var också värt att diskutera, utöver de IT-system som finns, de redskap och 

metoder som Trafikverket har utvecklat som en del av implementeringen av Lean, eftersom 

dessa kunde ses som användarens gränssnitt av den bakomliggande tekniken. Trafikverket 

skickar ut enkäter gällande övriga IT-system men inte gällande användningen av verktygen 

som ingår i Lean. Enligt respondent 6 och dennes kommunikation med förbättringsledare har 

inställningen varit positiv till verktygen. 

 

Princip 9 - Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut den till andra.  

Princip 9 handlar om, precis som princip 8, att människor är den viktigaste resursen för en 

organisation och att det är människorna som utför arbetet och utvecklar organisationen. 

Resultatet i undersökningen visade att de flesta känner förtroende för sina ledare trotts att två 

av de intervjuade hade nya chefer och inte kunde uttala sig om inställningen till dem än.   

  

Empiriskt material  

Respondent 1 är chef och är positivt inställd till förbättringsarbetet samt att användarna och de 

andra anställda i enheten försöker efterleva principerna inom Lean. Vidare ansåg respondent 1 

att bra motivation till förbättringsarbetet är om förbättringarna tas på allvar och behandlas 

omgående. 

Respondent 2 och 3 nämnde att de har nya chefer och att de inte har satt sig in i sin 

chefsroll än och därför inte har tiden att reflektera över förbättringsförslag. Respondent 3s 

tidigare chef var dock väldigt positiv till förbättringar och respondent 2s nya chef uppskattar 

förbättringar men tycker att gruppen själv får bearbeta förbättringsuppgifterna just nu.  

Respondent 5 och 6 ansåg att cheferna var väldigt förbättringsbenägna och gärna 

ville se ständiga förbättringar vilket respondent 6 ansåg gjorde dennes arbete både roligt och 

motivationshöjande.  

Respondent 7 ansåg att det inte finns något motstånd till förbättringar men att de 

personer som är ansvariga för att införa förbättringar inte har tid att anta flera arbetsuppgifter 

än de redan har. Enligt respondent 7 har de ändå en positiv inställning till det arbete de gör.  

 

Analys av princip 9  

Vad gäller frågor om ledning och management i våra intervjuer tycktes de flesta känna 

förtroende för att ledarna kan sitt verksamhetsområde. Överlag verkade det som att det mesta 
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av förbättringsarbetet kommer an på medarbetarna inom varje grupp att komma med 

förbättringsförslag vilket sedan rapporteras till cheferna.  

Två av de intervjuade hade nya chefer och det verkade som att förbättringsarbetet får 

vänta tills de är mer insatta i chefsrollen. 
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5. Resultat 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera vad anställda på Trafikverket har för perspektiv på 

implementeringen av Lean. Kapitlet börjar med att besvara de frågeställningar som ställdes i 

samband med problemdiskussionen. Därefter sammanställs de anställdas perspektiv i 

förhållande till implementeringen. I nästa kapitel återkopplas resultatet till teorierna och 

kritiken som behandlas innan. 

 

5.1. Svar på undersökningens frågeställningar  

• Skiljer sig Trafikverkets ekonomistyrning från teorierna som beskriver Lean?  

Enligt den information vi fick ut av vår undersökning skiljde sig inte Trafikverkets 

definition av Lean från de teorier vi undersökte. Däremot visade den att de anställdas 

användning av Leans metoder och modeller varierar samt att Trafikverket utöver teorierna 

har satt upp tydliga mål med implementeringen (bilaga 4). 

  

• Vilken kritik riktas mot Lean?  

Den kritik mot Lean vi hittade nämnde följande:  

 

Tabell 1. Sammanfattning av kritiken mot Lean. 

Källa: Egen bearbetning. 

Kritik: Antal omnämnanden: 

Svårt att identifiera kunder 1 

Svårt att kvantifiera värde 2 

Avtagande entusiasm 1 

Otydliga definitioner 3 

Mindre kontroll för anställda 2 

Glapp mellan mål och tillämpning 2 

Arbeta hårdare istället för smartare 2 

Dåligt ledarskap 1 

Hög komplexitet och tidskrävande 4 

Brist på resurser 1 
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Mest kritik riktas mot komplexiteten och tiden för införandet av Lean, för att organisationerna 

underskattar den tid implementeringen kräver. Näst mest kritik riktas mot de otydliga 

definitionerna av Lean följt av kritik mot att det uppstår glapp mellan mål och tillämpning. De 

anställda måste arbeta hårdare istället för smartare, det blir mindre kontroll för de anställda 

och det är svårt att kvantifiera värde.  

 

• Uppnås de effekter som är målet med Trafikverkets styrmodell?  

Enligt analys av det empiriska materialet uppnås effekterna gällande vissa principer. Av 

de sju principer vi undersökte ansåg vi att fem av dem är implementerade och att princip 

fyra som behandlar arbetsbelastning inte är implementerad. En av principerna erhöll vi 

inte tillräckligt med empiriskt material till för att uttala oss om. 

  

• Uppnås de principer som Lean är uppbyggt på?  

Vår analys visade att de undersökta principerna varit användbara och respondenternas svar 

tydde på att delar av Lean används i den dagliga verksamheten. Se 5.2. Anställdas 

perspektiv i förhållande till implementeringen för mer information. 

  

• Har risken för metodfokus blivit en realitet inom Trafikverket?  

Metodfokus innebär att intrycket att organisationen har implementerat Lean blir viktigare än 

att uppnå de effekter som styrningen ska åstadkomma. Trafikverket har inte gått ut med någon 

lättillgänglig offentlig information om att de håller på att implementera Lean. Det gör att 

kriterierna för att uppnå metodfokus, det vill säga skylta med implementeringen, inte kan 

uppnås. Det finns därför i dagsläget ingen risk för metodfokus. 

 

5.2. Anställdas perspektiv i förhållande till implementering 

Genom att analysera de anställdas perspektiv på implementeringen av Lean kunde vi 

sammanställda en tabell som visar om principen vi undersökte har blivit implementerad eller 

inte.  
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Tabell 2. Sammanställning av utvärdering. 

Källa: Egen bearbetning. 

Princip Beskrivning Är principen implementerad 

2 Tydliggöra problem Ja 

3 Produktion enligt efterfrågan Ja 

4 Arbetsbelastning Nej 

6 Standardisering Ja 

7 Visualisering Ja 

8 Teknik Ja 

9 Ledare Osäkert 

 

För att komma fram till ovanstående utvärdering har vi följande motivering: 

Flertalet av respondenterna svarade att de reflekterade över grundorsaken till varför 

problem uppkom vilket stämmer överens med implementeringen av princip två. Vi fick 

intrycket av att det var något mer genomgående än bara hos de respondenter vi intervjuat och 

att grundorsakerna var viktiga vid problemlösning. Analysen av respondenternas svar visade 

på att de anställda kontinuerligt föreslår förbättringar i verksamheten samt att processen med 

sökning av grundorsakerna till problem inte ses som en svårighet i sig. 

När det gäller att låta efterfrågan styra produktionen, som princip 3 understryker, 

verkar de flesta respondenterna arbeta med olika former av inkorgar, mestadels digitala, där 

ärenden behandlas vartefter de inkommer. Det tyder på att delar av arbetet görs på beställning 

och därmed är det inte risk för överproduktion. De svar vi fick stämmer väl överens med den 

teoretiska beskrivningen av princip tre. Det kan vara så att arbetet som läggs ner på varje 

ärende inte är optimalt effektivt men vi har inte tagit hänsyn till den aspekten i vår 

undersökning.  

Gällande arbetsbelastningen kan vi, utifrån de svar vi fick från respondenterna, se att 

implementeringen av princip 4 inte kommit lika långt då hälften av de intervjuade ansåg att 

arbetsbelastningen var för hög. En respondent nämnde att arbetsbelastningen var högre 

tidigare och att den har gått ner lite vilket är positivt. En respondent sa under intervjun att 

arbetsbelastningen var så pass hög att det inte fanns tid för återhämtning.  

Flertalet av de intervjuade nämnde att de har antingen styrdokument, rutiner eller 

interna lathundar vilket styrker att införandet av princip 6 är på väg. I de fall den principen 
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inte aktualiserats har det handlat mer om att det inte behövts eller att personen i fråga själv 

varit ansvarig för att upprätta dessa styrdokument och rutiner.    

När det gäller den visuella styrningen pratade flertalet av de intervjuade om system 

för att hantera förbättringsförslag. Det verkar som att förbättringar diskuteras på möten 

tillsammans med andra punkter som inte bara för upp problem inom det organisatoriska utan 

också handlar om de anställda och dess välmående. 

I fråga om Trafikverkets system anser vi att princip 6 är implementerad till viss del. 

Vi visste inte i vilken utsträckning systemen används i andra organisationer eller om tekniken 

och de system som Trafikverket utvecklar endast avser eget bruk. Det gör det svårt 

att förbättra något som redan är fullt utvecklat. Enligt det empiriska materialet finns det inget 

som tyder på att ledningen inte tog användarnas åsikter på allvar. 

Svar som rörde chefers inställning till förbättringar var över lag positiva. Två av 

respondenterna hade nya chefer vilket gjorde att de inte hade tagit tag i förbättringsförslagen 

än. Arbetet gällande förbättringsförslag verkade delegeras till medarbetarna om inte de ansågs 

vara så rikstäckande att de gällde en större del av verksamheten. I de fallen flyttas 

förbättringarna upp i hierarkin. Vi anser inte att vi fått tillräckligt tydliga svar i det empiriska 

materialet för att överväga om princip 9 är implementerad eller inte. 

Av de sju principer vi undersökt har fem av dem blivit implementerade eller är på 

väg att bli det, vilket gjort att vi dragit slutsatsen att implementeringen fortgår. 
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6. Diskussion  

I det här kapitlet återkopplas studiens resultat till de teorier som behandlas. Kapitlet inleds 

med en notis gällande källkritik följt av diskussion. Därefter följer en kort sammanfattning, 

avslutande kommentarer där vi behandlar vad vi tycker om studien samt vad vi skulle ha gjort 

annorlunda om vi skulle göra den igen. Kapitlet avslutas med förslag för framtida forskning. 

 

6.1. Källkritik 

Eftersom vi använder intervjuer vill vi först notera att resultatet bygger på vad respondenterna 

säger och att vi inte har någon annan form av empiriskt material. Vad de säger behöver inte 

återspegla hela avdelningen de arbetar på eller hela organisationen. Vad någon av de 

intervjuade upplever som till exempel definitionen av hög eller låg arbetsbelastning kan skilja 

från person till person. Samtliga intervjuade arbetar för samma organisation men i och med att 

vi intervjuar personer med olika roller på olika orter hoppas vi att vi får ett mer heltäckande 

perspektiv med olika infallsvinklar på hur de anställda upplever implementeringen av Lean. 

Brännmark (2010) anser att många av de forskare som skriver om Lean har en positiv 

syn på Lean och dess implementering. Det gäller till viss del i vår studie då vår förförståelse 

grundar sig på våra tidigare erfarenheter av ekonomistyrning. Lars-Erik har arbetat med Lean 

inom tillverkningsindustrin. Han har en positiv syn på Lean och har arbetat på företag där 

Lean har varit en grundpelare inom produktionen och har fått kunskap om vilka effekter som 

kan uppnås genom en implementering. Martin är mer skeptiskt inställd, inte bara till Lean 

utan till organisationers införande av nya styrsystem överlag. Han har erfarit att bristande 

engagemang från ledningen inneburit att medarbetarna har tappat motivationen och arbetet 

med de nya styrsystemen succesivt har upphört. Vi tror att de olika inställningarna till Lean 

gav oss två perspektiv när vi analyserade materialet, sammanställde resultatet och skrev 

diskussionen. De olika inställningarna var värdefulla för studien ur ett diskussionsperspektiv 

men i analysen hittades inga märkbara skillnader. 

 

6.2. Diskussion 

Öberg (2012) skriver att utgången av implementeringen av Lean grundar sig på tjänstemännen 

och deras arbetsinsats trots att Öberg anser att ledarskap och organisationskultur är viktigt. 

Det stämmer överens med det som våra respondenter säger då flera av dem påpekar att de 

föreslår förbättringar och arbetar med att undersöka grunderna till problemen. I de fall där 

tjänstemännen har nya chefer fortgår arbetet med förbättringar genom att förslagen listas, 
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delegeras och sedan åtgärdas eller vidarebefordras till den enhet som kan implementera 

förbättringen. Om cheferna är nya räcker det med att de underlättar implementeringen genom 

att vidarebefordra eller delegera förbättringsförslagen så att arbetet inte stannar av. Det är 

troligtvis sällan chefen har kapacitet att genomföra förbättringen eftersom, om den till 

exempel gäller IT-system eller andra avdelningar, måste föras vidare till IT-avdelningen eller 

den avdelningen som kan hjälpa till. Öberg nämner att det finns en risk att implementeringen 

stannar inom enheten men eftersom Trafikverket har anställda som arbetar med 

verksamhetsutveckling, i form av bland annat förvaltare, kan de samordna arbetet med flera 

avdelningar för att underlätta implementeringen. Det underlättar för att uppnå högre 

flödeseffektivitet och vi tror att centraliseringen kan vara positiv då det är svårare för 

implementeringen att stanna av om flera enheter är involverade. 

Molnar (2014), Pettersen (2009) och Öberg (2012) nämner att definitionen av Lean 

är otydlig och det märks inom Trafikverket eftersom Trafikverket har skapat egna mål och 

inte enbart använder principerna. Liker et al. (2009) försöker konkretisera de övergripande 

filosofierna till något mer användbart genom upprättandet av principerna. Efter de 

förklaringar som Liker et al. nämner kan det fortfarande vara svårt att applicera en princip till 

den egna verksamheten. Trafikverket använder de vedertagna principer som Liker et al. 

framför (bilaga 3) men vi hittar i de interna dokumenten Trafikverkets egna mål med 

implementeringen (bilaga 4). Om Trafikverket kan applicera principerna för att arbeta mot 

målen blir definitionen tydligare. Något som diskuteras av Molnar (2014) och Karlsson 

(2012) är att det kan uppstå glapp mellan målet och tillämpningen av implementeringen. 

Målen från Trafikverket (bilaga 4) kan fungera som riktmärken för att applicera de filosofier 

och principer som finns tillgängliga inom Lean. De målen är inget vi teoretiskt kan förankra i 

den litteratur vi använder oss av vilket betyder att Trafikverket kan försöka konkretisera 

innebörden av implementeringen för eget bruk. Det kan vara så att Trafikverket vet om 

kritiken om den otydliga definitionen och själva har försökt lösa problemet. Om målen 

används som komplement till definitionen av Lean är något vi inte vet i dagsläget. 

Öberg (2012) poängterar att allt positivt som finns inom verksamheten kan härledas 

till Lean oavsett ursprung. Enligt intervjuerna letade Trafikverket tidigare problem men att de 

idag istället letar efter förbättringsmöjligheter. Det kan bero på inställningen överlag då 

problem är något negativt men förbättringsmöjligheter är positivt. Även om målet är 

detsamma, att lösa problem eller bidra med förbättringar för att lösa problemen, kan 

inställningen påverka resultatet. Vi vet inte om det härleds till implementeringen av Lean. 
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Förbättringar och förbättringsförslag är något väldigt centralt inom Lean så det är inte 

osannolikt att det förändrade synsättet kommer därifrån. 

Calin & Meciniovic (2012) studie visar att Migrationsverket lyckats med målen att 

korta ner ledtiderna men att arbetet med ständiga förbättringar är svårt och tidskrävande för de 

anställda. Det syns tydligt med frågor som gäller arbetsbelastning då de tre personer som 

anser att arbetsbelastningen är hög var verksamhetsutvecklare. Ingen av de personer som 

slumpvis valts ut för intervju och som inte arbetar med verksamhetsutveckling anser att 

arbetsbelastningen är hög. Enligt Liker et al. (2009) är det värt att notera att om Lean inte 

implementeras ordentligt ökar arbetsbelastningen för de anställda vilket kan vara en 

indikation på brister i tillämpningen.  

När det gäller kapital som ingår i Sörqvist (2013) kritik gällande resurser nämner vår 

studie att begreppet kapital eller kostnader aldrig diskuteras i samband med 

implementeringen, varken av oss eller de som intervjuas. Det beror nog på att Trafikverket 

har regeringens anslag som finansiering och att det troligtvis är något som behandlas på högre 

instanser inom hierarkin. Begreppet resurser diskuteras inom Trafikverket, framförallt av 

person 6, men då när det gäller tillgången till tid och personer med avseende på 

förbättringsförslag och verksamhetsutveckling, vilket studien visar är en bristande resurs, 

detta skrivs om senare i diskussionen. 

I en litteraturstudie skriver Brännmark (2010) att forskare som ställer sig kritiska till 

Lean ofta påpekar att Lean är negativt för medarbetarna genom till exempel ökad kontroll, 

övervakning och stress samt minskat arbetsinnehåll och arbetsglädje. De få studier som finns 

av medarbetareffekter inom Lean tyder på en övervikt av negativa effekter och kritiker 

använder uttryck som mean produktion och management by stress för att beskriva Lean-

konceptet. Brännmark nämner att metodologiska och teoretiska problem finns i de 

publikationer som handlar om Lean och arbetsmiljö vilket betyder att de ska tolkas med 

försiktighet. I vår studie säger de som inte specifikt arbetar med verksamhetsutveckling att 

arbetsbelastningen är låg vilket kan vara en motsägelse till påståendet att Lean skulle vara 

negativt för medarbetarna. Däremot är det istället de som arbetar med verksamhetsutveckling 

som anser sig påverkas negativt av utvecklingsarbetet i form av hög arbetsbelastning vilket är 

tydligt i vår studie eftersom Trafikverket har delat in de som arbetar med 

verksamhetsutveckling avskilt från övriga medarbetare. 

Vår studie styrker det resultat som Calin & Meciniovic (2012) visar, att de anställda 

har en positiv syn på grupparbete där de kunde dela synpunkter. Punkten laget runt som finns 

på mötena inom Trafikverket var något som ansågs vara positivt av de vi intervjuade. Den 
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punkten kunde vara skriftlig eller muntlig där de anställda antingen kort berättar om den 

nuvarande arbetssituationen samt planering eller att de skriver ner det vilket de övriga får läsa 

innan mötet. Sannolikt ökar grupparbete samhörigheten och lagandan inom organisationen 

och Calin & Meciniovic (2012) har tydliga resultat där implementeringen av Lean ökade 

mängden grupparbete. Vi vet inte hur mycket grupparbete som fanns innan implementeringen 

av Lean men resultatet i vår studie styrker fördelarna av att arbeta tillsammans.  

Borolotti, Boscari & Danese (2014) skriver också de att implementeringen av Lean 

förespråkar grupparbete, långsiktig planering och medbestämmande. Förutom de ovannämnda 

mötena kan medarbetarna också föreslå förbättringar, upprätta lathundar och genomföra sina 

arbetsuppgifter på det sätt de anser passa dem bäst så länge de följer styrdokumenten som 

finns tillgängliga vilket tyder på att de anställda har vida befogenheter för att klara sina 

arbetsuppgifter. 

När det gäller de synpunkter som Innovationsrådet (2012) skriver har Trafikverket 

fördelen med sina verksamhetsutvecklare. Det uppstår ett samspel mellan dem i och med 

centraliseringen vilket bidrar till en mer övergripande implementering för att 

förbättringsarbetet inte ska stanna inom enheten. Vi anser också att de svar vi erhåller från de 

intervjuade tyder på att arbetet är standardiserat eller håller på att standardiseras då det 

antingen finns styrdokument, eller håller på att upprättas sådana, i de fall det är aktuellt. 

Likaså använder flera av de intervjuade lathundarna för att lösa lättare och återkommande 

arbetsuppgifter. De anställda verkar också ha tilliten och förmågan att lösa sina 

arbetsuppgifter på det sätt de anser vara mest lämpade inom kraven för rådande ramverk. 

Gällande kritiken om metodfokus och skyltning som Sörqvist (2013) 

och Molnar (2014) nämner ger en sökning på Lean på Trafikverkets hemsida inga relevanta 

träffar gällande implementeringen. Inte heller skyltas det på hemsidan 

att Lean implementerats och en generell sökning på internet gav inga träffar som styrkte att 

implementeringen är något som existerar offentligt. Anledningen till att det inte skyltas kan 

vara att Trafikverket vet om att skyltning kan få negativa konsekvenser om implementeringen 

inte lyckas. Det finns ingen anledning att gå ut med information om att de använder eller 

håller på att implementera Lean som styrsystem. Antingen lyckas implementeringen och då 

får kunderna de önskade effekterna av Lean eller så lyckas inte implementeringen och då 

fortgår verksamheten som den gör idag.  

Huzell (2005, refererad i Forum för arbetslivsforskning, 2011), Karlsson (2012) 

och Sörqvist (2013) nämner i kritiken att entusiasmen kan avta när implementeringen av Lean 

fortgår samt att det kan uppstå ett glapp mellan målet och tillämpningen. Av det empiriska 
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material vi får ut av intervjuerna verkar de medarbetare vi pratar med fortfarande vara 

entusiastiska gällande förbättringar och implementeringen över lag. Det person 7 sa om att det 

inte finns något motstånd till förbättringar styrker påståendena men om de 

verksamhetsutvecklare som vi har intervjuat inte får den tid som krävs för att genomföra 

arbetet kan entusiasmen avta vilket innebär att arbetet med förbättringar stoppas. Om 

förbättringsförslagen inte implementeras eller om de som lämnar förslagen inte får den 

återkoppling som behövs kan entusiasmen avta. De kommer troligen i det läget att sluta lämna 

förslag.  

Vår studie styrker det Radnor & Osborn (2013), Ivarsson (2013) samt Nyström 

(2010) kritiserar med Lean att arbetet är tidskrävande och komplext. Det gäller både hela 

implementeringen och enskilda principer. Resultaten i vår studie visar att vissa principer tar 

längre tid att implementera än andra och att processen har kommit olika långt på olika 

avdelningar. Dessutom verkar princip 4 som handlar om arbetsbelastning få negativa 

konsekvenser för de som arbetar med implementeringen. Kritiken från Huzell (2005) och 

Karlsson (2012) diskuterar att de anställda förväntas komma med förbättringsförslag vilket 

gör att de kan prestera mer med samma eller en mindre mängd resurser. Arbetarna får inte de 

befogenheter som de behöver för att genomföra förbättringarna vilket innebär att de måste 

arbeta hårdare och inte kan arbeta smartare. I vår studie tror vi att verksamhetsutvecklarna har 

tillräckliga befogenheter för att påverka och förändra verksamheten men att de har för mycket 

att göra.  

För att tydliggöra skillnaden i implementeringen av princip 7 säger en respondent att 

de arbetar med att införa en fysisk tavla på en annan enhet för att visualisera verksamheten 

mer övergripande och en annan respondent sa att de redan har en tavla på sin enhet. Det är 

även värt att notera att övriga respondenter varken hade en styrningstavla eller sa något om 

planer att införa en sådan. Förbättringar tar olika lång tid att genomföra och en respondent 

säger att förbättringsförslag som är så omfattande att de inte går att genomföra i nuvarande 

system tas med i beaktningen inför upphandlingar av nya system på Trafikverket. Det tyder på 

att Trafikverket planerar mer långsiktigt vilket är en förutsättning som är genomgående för 

många av principerna enligt Borolotti, Boscari & Danese (2014) och Meland (2017). 

 

6.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis stämmer vår studie med tidigare forskning att arbetarnas entusiasms och 

insats är viktigt för hur väl implementeringen ska gå. Tidigare studier säger att Lean är 
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otydligt definierat vilket märks inom Trafikverket. Liker (2009) har försökt konkretisera den 

övergripande filosofin till principer och Trafikverket har dessutom övergripande mål för att 

ytterligare tydliggöra syftet med implementeringen.  

 Kritiken nämner att implementering av Lean är tidskrävande vilket vi ser tendenser 

till i vår studie. Den styrker att grupparbete är något som teorier och tidigare forskning ser 

som viktigt inom arbetet med Lean. Trafikverket har utvecklingsansvariga som centraliserar 

arbetet vilket gör att implementeringen har svårt att stanna inom den egna avdelningen. Sist 

kan vi nämna att vi inte ser någon tendens till metodfokus eller skyltning. 

 Resultaten i denna uppsats tyder sammantaget på att Lean skulle kunna 

implementeras både inom tjänsteföretag och inom offentlig sektor för att uppnå snabbare 

respons till bättre kvalitet samtidigt som mindre resurser förbrukas. Trafikverket har 

implementerat arbetet med ständiga förbättringar väl men det verkar ha skett på bekostnad av 

arbetsbelastningen för viss del av personalen. Verktyg som används för att komma åt 

grundorsaken till problem används också av personalen.  

 

7. Avslutande kommentarer  

Vår undersökning styrker delar av kritiken mot Lean, särskilt när det gäller den tiden det tar 

att implementera Lean, men också att Lean är otydligt definierat. 

Vi anser att studien har kunnat göras annorlunda i det avseendet att vi endast 

använt oss av intervjuer för att samla in empiriskt material. Det hade varit relevant och av 

intresse för analysen att ha empiriskt material i form av mätbara data. Vi tycker även att 

studien behandlar många delar och vi hade gärna undersökt antingen färre principer mer 

grundligt eller alla principer mer övergripande. En djupgående undersökning av samtliga 

principer hör, enligt oss, till en mer tidskrävande och omfattande studie. 

 

8. Förslag på fortsatt forskning  

Som fortsatt forskning i ämnet Lean kan vi först och främst föreslå en liknande studie inom 

Trafikverket där de principer som vi inte undersöker i vår studie används. Det skulle vara ett 

bidrag till att knyta ihop de 14 principerna till en mer generell slutsats om ifall 

hela Leans koncept är implementerat. Vidare ger det ett tydligare resultat om mätningar och 

observationer används för att undersöka bland annat arbetsbelastning då vi i dagsläget endast 

har grundat resultatet på hur personer upplever sin belastning.  
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Att göra en jämförelse av implementeringen av Lean inom flera myndigheter och 

inom sjukvården kan bidra till kunskap om hur olika myndigheter ser på kunder och 

kundvärde. En studie av endast hierarkiska frågeställningar kan bidraga till kunskapen 

om Lean ur perspektivet som Edling (2014) skriver om. Det vill säga om Lean fungerar som 

koncept inom organisationer som är uppbyggda på hierarkiska och decentraliserade 

organisationsmodeller. Flera av Leans principer behandlar ledning och chefer och menar att 

styrningen fungerar bättre i mer centraliserade organisationskulturer. 

Vi har i studien inte haft möjligheten att på djupet undersöka det som Abrahamsson 

och Isaksson (2012) diskuterar gällande organisationskulturen i förhållande till Lean. Det vore 

intressant att undersöka kulturer inom olika myndigheter för att se om de påverkar införandet 

av Lean. 

Trafikverket avser att implementera Sex Sigma tillsammans med Lean vilket innebär 

att det även vore intressant att göra en mer djupgående undersökning gällande 

implementeringen av Sex Sigma som komplement till Lean. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär  

1. Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med. (Bakgrund, nuvarande roll).  

2. Hur länge har du haft nuvarande roll? (Bakgrund, nuvarande roll, erfarenhet).  

3. Vad gjorde du innan? (Erfarenhet)  

4. Har ni några former av tavelmöte eller dylikt och vad diskuteras på dessa? (Princip 2, 

Lean)  

5. Om du stöter på ett problem reflekterar du över varför problemet uppstod? (Princip 2, 

Lean)  

6. När ett problem uppstår, vilka rutiner har du för att lösa problemet? (Princip 2, Lean).  

7. Upplever du att det finns perioder där du känner att din arbetstid inte räcker till? 

(Princip 4, Lean).  

8. Upplever du att det finns perioder där det krävs övertid eller perioder där du anser att 

det finns för lite att göra? (Princip 4, Lean).  

9. Spenderar du någon tid med att fundera på om dina arbetsuppgifter går att göra på ett 

effektivare sätt? (Princip 14, Lean).  

10. Har ni möten gällande förbättringar över lag? (Princip 14, Lean).  

11. Hur upplever du din chefs syn på förbättringar? (Princip 9, Lean).  

12. Upplever du att du blir frustrerad när du använder några av era system? (Princip 8, 

Lean).  

13. Har ni dokument för förbättringsförslag?   

14. Följs dessa förslag upp? (Princip 7, Lean).  

15. Har ni några former av styrdokument för att behandla vissa typer av ärenden? (Princip 

6, Lean)  

16. Hur mycket av din egen kunskap kan du nyttja för att besluta om vissa ärenden? 

(Princip 6, Lean)  
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Bilaga 2 – Fiskbensdiagram   
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Bilaga 3 - Lean principer inom Trafikverket 
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Bilaga 4 – Målen med Lean inom Trafikverket 

 


